
 

 

Philips HomeHero
Vysávač s vreckom

Hubica na parkety

FC8915

Ž
Be
S m
pr
be
ite naplno!
zproblémové čistenie
odelom Philips HomeHero vykonáte prácu rýchlo a jednoducho. Tento vysávač 

ináša vysoký sací výkon, filtrovanie prachu a flexibilné nástavce pre dôkladné a 
zproblémové vysávanie.

Vysoký čistiaci výkon
• 2000 W motor generujúci max. sací výkon 375 W

Vysokoúčinný antialergický systém
• Tesnenie HEPA AirSeal plus umývateľný filter HEPA 12

Jednoduché používanie v celej domácnosti
• Dve pohodlné prenosné rukoväte pre vyššie pohodlie pri práci

Ochrana parketových podláh pred poškriabaním
• Špeciálna hubica na parkety s jemnými kefovými štetinami

Hygienické odstránenie vrecka na prach
• Jedinečná kazeta Clean Comfort ktorá zabráni kontaktu s prachom



 2000 W motor

Tento vysoko účinný 2000-wattový motor generuje 
maximálny sací výkon 375 W pre skutočne kvalitné 
povysávanie.

Tesnenie HEPA AirSeal, filter HEPA 12

Tento vysávač bol navrhnutý tak, aby všetok 
nasávaný vzduch prešiel pred vyfúknutím cez 
umývateľný filter HEPA 12 (99,5 % filtrácia). 
Neunikne ani zrnko prachu.

Pohodlné prenosné rukoväte

Tento vysávač nemá jednu, ale rovno dve rukoväte 
na prenášanie. Keď je na kolieskach, navrchu má 

rukoväť, pomocou ktorej ho môžete jednoducho 
prenášať a s vysávačom sa tak môžete voľne 
pohybovať takmer bez zohýbania. Druhá rukoväť na 
prednej strane zariadenia vám zase umožňuje 
pohodlne prenášať vysávač vo zvislej polohe.

Hubica na parkety

Už žiadne riziko poškriabania vďaka tejto hubici s 
jemnými kefovými štetinami, špeciálne navrhnutej na 
dôkladné čistenie pevných podláh.

Kazeta Clean Comfort

Vďaka tomuto patentovanému nosiču vrecka na 
prach nedôjde pri odstraňovaní vrecka k žiadnemu 
kontaktu s prachom.
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Technické údaje
Dizajn
• Farba(y): Nočná čierna
• Model: Hubica na parkety

Udržateľnosť
• PVC %: < 5 %
• Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov
• Návod na použitie: 100%-ný recyklovaný papier

Motor
• Max. vstupný výkon: 2000 W
• IEC vstupný výkon: 1800 W
• Max. sací výkon: 375 W
• Prietok vzduchu: 42 l/s
• Vákuum: 32 kPa

Špecifikácia vysávača
• Hladina hlučnosti Lc IEC: 79 dB
• Výstupný filter: Umývateľný filter HEPA 12 

(FC8044)
• Tesnenie HEPA AirSeal: áno
• Elektronické ovládanie výkonu: Áno, na spotrebiči
• Typ prachového vrecka: s-bag (FC8021)
• Kazeta Clean Comfort: áno
• Kapacita na prach: 3 l
• Indikátor plného vrecka: áno
• Dĺžka kábla: 7 m
• Akčný rádius: 10 m
• Trubica: Kovová 2-dielna teleskopická trubica
• Spojovanie: Upínacie tlačidlo
• Rukoväť na prenášanie: Na vrchu a vpredu
• Pomocník pri parkovaní a odkladaní: áno
• Kolieska: Gumové kolieska
• Hmotnosť: 5,6 kg

Príslušenstvo
• Nástavec: Nástavec na kolieskach, viacúčelový
• Dodatočný nástavec: Hubica na parkety
• Príslušenstvo: Štrbinový a malý nástavec
• Uskladnenie príslušenstva: Držiak na trubici
•
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